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Doel: HV-MK leden en waarnemers op de HAP informeren over de 

laatste ontwikkelingen. Verspreiding: per mail. Frequentie: 

afhankelijk van onderwerpen. Wilt u informatie delen via dit medium 

of zich afmelden voor de nieuwsbrief dan kan dit via 

t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl (of retour 

afzender). Met vriendelijke groet, Trees Seppenwoolde, 

kwaliteitsfunctionaris SHMK, Kleermakerstraat 51 BG, 1991 JL 

Velserbroek; Tel: 06-52607798. 
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HV-MK nieuws… 

 

Oproep: Eén of twee huisartsen en POH’s-GGZ die mee willen denken over verbetering rond GGZ 
Beste collega’s,  

Vanuit het bestuur van de HVMK willen we in 2019 de verbetering van onze zorg i.r.t. de GGZ gaan oppakken. Dit als één 

van de eerder door de leden genoemde speerpunten. 

 

Daarvoor zullen we in januari een beknopte enquête naar alle praktijken sturen en ook een inventarisatie gaan doen onder 

onze samenwerkingspartners GGZ voor de regio Midden-Kennemerland.  

Ergens in februari/maart zullen we een ‘meedenkbijeenkomst’ houden voor wie wil om ons gewenste Plan van Aanpak 

verder mee inhoud te geven.  

Rond eind maart/april is wat ons betreft dat plan klaar en zijn we dan al werkende weg aan de slag met de eerste 

prioriteiten. 

 

Binnen het bestuur zal Chris Noordzij de ‘portefeuillehouder’ zijn voor dit thema. Mart Stel, onze bestuursondersteuner 

vanuit ZONH, zal de planontwikkeling helpen vormgeven.  

 

Voor de goede begeleiding hiervan zijn we nu op zoek naar in elke geval 1 collega-huisarts  en één of twee POH’s-GGZ die 

als klankbordgroep willen fungeren. Qua tijdsbesteding betekent dat in de beperkte variant ca een half uur gemiddeld per 

week.  

Maar je kan als je wil ook actiever mee in de inventarisatie, b.v. naar te houden gesprekken met GGZ-partners en/of naar 

enkele huisartsengroepen elders in het land die al verder zijn met het actief organiseren van GGZ-zorg in hun regio.  

 

Als je interesse hebt doe dan een mailtje of een telefoontje naar Mart Stel: m.stel@zonh.nl;  0610903911. Als je eerst nog 

vragen hebt over de aanpak dan kun je ook contact op nemen met Chris. 

 

Wij hopen op snelle respons van enkele gegadigde,  

Met hartelijke groeten,  

 

Namens het bestuur HVMK, 

Renate Beunder, Voorzitter. 

 

Uitnodiging regiobijeenkomst de juiste zorg op de juiste plek 
Geachte collegae, 

Het kringbestuur heeft vernomen dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regionale bijeenkomsten 

organiseert over ‘De juiste zorg op de juiste plaats’. In onze regio is dat op 7 februari 2019 in Amsterdam (17.00 – 21.00 
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u). De uitnodigingen verlopen via VWS. Mogelijk heeft u hierover via andere kanalen bericht ontvangen. Via de bijlage kunt 

u zich aanmelden. 

De bijeenkomst wordt in een vijftal regio’s in het land georganiseerd en is bedoeld om de partijen in de regio te informeren 

over ‘De juiste zorg op de juiste plek’; een belangrijke pijler van het gesloten hoofdlijnenakkoord. Verschillende initiatieven 

en praktijkvoorbeelden uit onze regio zullen passeren. 

Meer informatie over ‘De juiste zorg op de juiste plek’: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek 

Wellicht ontmoeten wij elkaar op 7 februari. 

Met vriendelijke groeten, 

Arnoud Hansma, huisarts 

Voorzitter Kring Noord-Holland Midden 

 

Vacatures DA en POH 
De HOED van dr C.C. Paris en dr G.J. Vos is wegens uitbreiding van de praktijk per februari 2019 op zoek naar een 

doktersassistente voor 20 uur per week en een praktijkondersteuner somatiek voor 16 uur per week. Vacatures in de 

bijlagen. 

 

 

 

SHMK nieuws… 

 

Nieuwe dienstrooster artsen 
Met ingang van donderdag 10 januari 2019 gaat het nieuwe dienstrooster in. Alle aangesloten huisartsen zijn hier via de 

mail door Agnès over geïnformeerd. Samengevat ziet het er als volgt uit 

 

 Van Tot Ingeroosterd 

ma-do 17:00 22:00 Praktijkhouder* 

  18:00 23:00 Praktijkhouder 

  18:00 23:30 Spoedpoule 

  22:45 8:00 Praktijkhouder 

vrijdag 17:00 23:00 Praktijkhouder* 

  18:00 23:00 Praktijkhouder 

  17:30 23:30 Spoedpoule 

  22:45 8:00 Praktijkhouder 

zaterdag 7:45 16:00 Praktijkhouder 

  7:45 16:00 Praktijkhouder 

  7:45 16:00 Spoedpoule 

  7:45 16:00 Spoedpoule 

  15:45 23:00 Praktijkhouder 

  15:45 23:00 Praktijkhouder 

  15:45 23:00 Spoedpoule** 

  15:45 23:30 Spoedpoule 

  22:45 8:00 Praktijkhouder 

zondag 7:45 16:00 Praktijkhouder 

  7:45 16:00 Praktijkhouder 

  7:45 16:00 Spoedpoule** 

  10:00 18:00 Spoedpoule 

  15:45 23:00 Praktijkhouder 

  15:45 23:00 Praktijkhouder 

  15:45 23:30 Spoedpoule 

  22:45 8:00 Praktijkhouder 

 

 

*De praktijkhouder die door de week om 17:00 start wordt ingeroosterd als consultarts. Zo nodig rijdt deze visites voor 

18:00 uur. Aangezien een 1e jaars AIOS die zelfstandig dienst mag doen nog geen visites doet, dient de opleider het eerste 

uur altijd aanwezig te zijn. Op ma t/m do eindigt deze dienst om 22:00 uur, op vrijdag om 23:00 uur. 

** Tijdens de rustige maanden (augustus t/m november) werken we met een dienst minder; de schuin gedrukte diensten 
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zijn dan niet van toepassing. 

 

De functies consult/visite/regie worden door Karin ingedeeld op basis van 1)regie cursus gedaan, 2)ervaring regie arts en 

3) maandelijkse verdeling van regiediensten. 

 

Verder geldt: 

• Visite dienst: bij uitblijven van visites worden ook consulten gedraaid 

• Regie dienst: naast regie taken ook ca 1,5 consult per uur, op maandag t/m donderdag na 22 uur zo nodig meer. 

• Voor 23:00 is er overdracht naar de nacht. Dagelijks is een arts uit de waarneempoule  tot 23:30 aanwezig om 

consulten te doen, zodat de nachtarts niet met een achterstand begint. 

 

Protocollen 
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost 

N.B. Op de HAP is op de bureaubladen van de HAP artsen een icoontje geplaatst, waarmee men direct naar deze locatie 

gaat. 

 

 

Ketenpartner nieuws  
 

Cursus “In Balans” start weer 
In 2019 starten er weer twee cursussen ‘In Balans’, een beweegprogramma om op je oude dag zo lang mogelijk actief en 

zelfstandig je dagelijkse dingen te kunnen blijven doen. Er start zowel een cursus op locatie in Beverwijk als in Heemskerk.  

Vraag aan huisartsen in Heemskerk en Beverwijk: Willen jullie de cursus onder de aandacht brengen bij patiënten die daar 

eventueel voor in aanmerking kunnen komen. Meer informatie en folder in de bijlagen. 

 

Pilot stagecoordinatiepunt HZW/SEZ          

Er wordt een tekort aan DA’s verwacht, dat blijkt uit berichtgeving in de media, uit cijfers van SSFH en SIGRA en uit 

gesprekken die we hebben gevoerd met huisartsen in de regio. 

Het tekort zal alleen nog maar groter worden als we niet zorgen voor voldoende nieuwe instroom. En die instroom komt er 

alleen maar als er ook voldoende stageplekken zijn om nieuwe DA’s op te leiden. Wij kunnen stellen dat als er niet meer 

ondersteunend personeel wordt opgeleid, de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang komt. 

  

In gesprekken met huisartsen in de regio (Midden-Kennemerland, Waterland en Zaanstreek) hebben wij de positieve kant 

van het begeleiden van stagiaires gehoord. Maar we vernamen ook bezwaren, zoals gebrek aan tijd en ruimte maakt 

opleiden lastig, onduidelijke verwachtingen over en weer, stagiaires zijn niet altijd direct “inzetbaar” en administratieve 

rompslomp (bijv. aanvraag van subsidie SSFH). 

  

HZW en SEZ willen graag ondersteuning bieden bij het begeleiden van stagiaires en eventuele bezwaren trachten weg te 

nemen. In 2019 starten wij daarom met een pilot.  

Ondersteuning kan bestaan uit: 

•       Het zijn van een vraagbaak bij het aanstellen en opleiden van stagiaires en vragen op HR-gebied; 

•       Ondersteuning bij het aanvragen van SSFH-subsidies + erkenning SBB (leerbedrijf); 

•       Organiseren van intervisie en workshops voor doktersassistenten die stagiaires begeleiden; 

•       Begeleiden van match tussen stagiaires/opleiding en huisartsenpraktijk; 

•       Brug vormen tussen huisartsenzorg en opleiding: feedback bundelen voor 

mogelijke aanpassing van opleiding op de praktijk; 

•       Beoordelen van uniforme aanpak en best practices – wat werkt en wat niet? – 

en deze informatie delen; 

•       Beoordelen materiaal ter ondersteuning van het begeleiden van stagiaires: 

- basismateriaal van opleiding 

- ontsluiten van toolkits en aanvullend materiaal van regionale en landelijke organisaties 

- duidelijkheid bieden over wat er van het begeleiden van een stagiair verwacht wordt, wat 

moet je als praktijk nu precies kunnen bieden; 

•       Verzorgen van gezamenlijke stagedagen, bijvoorbeeld een introductiedag.  

  

De gedachte is dat een stagecoördinatiepunt als “een spin in het web” kan fungeren. De krachten 

kunnen dan gebundeld worden, waardoor er een betere afstemming tussen theorie en praktijk zal 

zijn en kennis en ervaring gedeeld kunnen worden.  

  

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag over de pilot, stuur dan een mail naar 

marjolein@huisartsenposten.nl en/of m.salentijn@zorggroepsez.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Marjolein Boots en Marianne Salentijn 
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Stuk - een noodlotsvertelling 
Dit jaar is de VPRO documentaire ‘Stuk’ in het revalidatiecentrum van Heliomare opgenomen. De documentaire laat op 

indringende wijze zien waar patiënten en behandelaars voor staan als iemands oude leven in één klap voorbij lijkt.  

We zien hoe patiënten werken aan het vormgeven van hun nieuwe leven dat in veel opzichten drastisch is veranderd als 

gevolg van een ongeval of ernstige aandoening. Naast de persoonlijke verhalen die de rode draad van de documentaire 

vormen, krijgt de kijker een goed beeld van medisch specialistische revalidatie en revalidatieverpleegkunde. 

Stuk is een vierdelige documentaire,, vanaf woensdag 23 januari, 20.25 uur, NPO 2   

 

 

Namens bestuur HV-MK en SHMK dank voor ieders inzet en zorg. 
 

 
 


